IPC – Israel Physique Committee
הועדה הישראלית לפיתוח גוף

תקנון וקוד אתי רשמיים.

 .1מטרת הועדה והקדמה  -כללי.
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מטרת הועדה היא בראש ובראשונה קידום ופיתוח תחום 'פיתוח הגוף' בישראל ואורח חיים
בריא  ,זאת בעשייה בלתי מפסקת לקידום ספורטאים ,עריכת תחרויות והוצאת משלחות
לייצוג מדינת ישראל מחוץ לגבולותיה.
מסמך הנ"ל הינו כלי בקרה ,ויפרט את דרישות ועדת  IPCכלפי ספורטאים ,לקוחות כלליים,
נותני שרות וצוות ההנהלה .בנוסף יפרט את תחומי פעילותה ודרישותיה המקצועיים .ישרטט
קווים מנחים ודרישות התנהגות.
כל שאלה ועניין יש להפנות להנהלת הועדה ,אשר תעלה לדיון מול נשיא הועדה ותוכרע ע"י
נשיא הוועדה ,סטניסלב סטרוזברג .לנשיא הועדה סמכות עליונה להכריע בכל נושא תפעולי
ומקצועי יחד.
לועדת  IPCזכיינות בלתי מוגבלת של איגודי פיתוח גוף בינלאומיים INTERNATION-NAC ,ו
.INTERNATIONAL-PCA
ועדת  IPCהינה ועדה ישראלית לאומית ולה היכולת המלאה להוציא משלחות מתחרים לכל
איגוד פיתוח גוף ארופאי כגון .ARNOLD CLASSIC ,WBPF ,NABBA ,IFBB
השתתפות בתחרויות  IPCלאומיות וחברות בועדת  IPCהינם התנאים ההכרחיים עבור
ספורטאי להגשת מועמדותו למשלחת ונבחרת בינלאומית אשר תגובש ע"י הנשיא בלבד.

 .2הסכם התקשרות
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בחתימה על מסמך זה ,מסכים כל ספורטאי ,מפרסם ו\או כל ספק שרותים אחר לתנאי
שימוש והתקשרות אשר יופרטו במסמך הנ"ל.
הסכם התקשרות ייחתם מרצונו החופשי בלבד ויחייב את החותם לציית לכללי הועדה ברובד
הרלוונטי עבורו.
בעת חתימה על מסמך זה ,החותם מצהיר כי הוא מקבל על עצמו את תנאי הועדה ,אופן
השיפוט ושיטת הניקוד ,את הקרטיריונים של הקטגוריות והחלוקה בהם.
החותם מצהיר ומתחייב לשמור על לשון נקייה ומכובדת הן בפרט והן ברשתות החברתיות
בכל הנוגע להתבטאויות בנושא שיפוט וארגון אירועים שבחסות .IPC
החתימה תתבצע בכתב ובהצגת תעודה מזהה בתוקף (ת.ז ,ר.נהגיה ,דרכון).
החותם מצהיר בזאת כי הינו בריא ואין לו כל מגבלה רפואית העלולה למנוע את השתתפותו
או לסכן את בריאותו במהלך כל שלב התחרות ו/או אירוע בחסות .IPC
במידה והחותם נכשל בלעמוד באחד מהסעיפים שפורטו מעלה רשאית הנהלת הועדה לבטל
לאלתר את חברותו בה ללא זיכוי כספי של דמי חבר.

 .3זכויות מדיה וכלי תקשורת
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ועדת  IPCמחזיקה בזכויות יוצרים על כל חומר מדיה דיגיטלי ,אלא אם הוסכם אחרת מול
גורמי הועדה.
כל תמונה ,צילום וידאו ע"י כל גורם מקצועי במהלך אירועים בחסות  ,IPCיתואמו מול
הגורמים הרלוונטיים בועדת  IPCאשר ינפיקו אישור בעל פה או בכתב לגורם המבקש.

 .4השתתפות – כללי
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כל ספורטאי ,ללא יוצא מן הכלל ,חייב להיות חבר פעיל בועדת  .IPCכאשר דמי החבר ודמי
השתתפות של התחרות ישולמו מבעוד מועד האירוע.
באחראיותו האישית והמלאה של כל ספורטאי להיות מעודכן בדרישות וכללים של כל אירוע
אליו הוא ניגש.
רשימת הקטגוריות ,חלוקה לקטגוריות והמעבר בין הקטגוריות הינה בסמכות העליונה של
הועדה ותיעשה ע"י השופט הראשי בלבד.
כל ספורטאי רשאי לעלות בקטגוריה אחת בלבד.
גיל מינימלי להשתתפות הינו  61שנים מלאות.
כל תחרות תיערך במתכונת "זרימה שוטפת" .כלומר המתחרים יעלו על הבמה ,יציגו עצמם
לפי דרישות השופטים יקבלו דירוג ופרסים בהתאם.
ספורטאים יציגו רוטינות בהתאם ובסיכום מראש.
הספורטאי יענוד מספר מתחרה בצידו השמאלי של בגד הגוף.
לא תתאפשר עלייה לבמה ללא מספר מתחרה תואם.
במהלך האירוע ,לנשיא הועדה והשופט הראשי הזכות המלאה לפסול השתתפותו של
ספורטאי ,להורידו מהבמה או לשלול ניקוד ודירוג ,זאת במידה והספורטאי הפר את כללי
ההתנהגות ו/או את הקוד האתי של הועדה .החלטה זאת נתונה בידי הנשיא ,ואינה ניתנת
לערעור .במקרה זה הספורטאי לא יזוכה בדמי הרישום.
הנהלת הועדה ונשיא הועדה רשאים לפסול מועמדותו של ספורטאי ב"קדם-רישום" זאת
במידה ואינו עונה לדרישות המקצועיות של הועדה ו/או במידה ועבר על כללי ההתנהגות של
הועדה ו/או על הקוד האתי של הועדה .במקרה זה הספורטאי יזוכה בדמי הרישום ,במידה
ושולמו.
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כל חברי הועדה ,ספורטאים ,ספקי שרותים והנהלת הועדה ,יקדמו בטיחות ,אחריות ואורח
חיים בריא בכל הנושאים הרלוונטיים לועדה.
כל חברי הועדה ,ספורטאים ,ספקי שרותים והנהלת הועדה ,יכבדו את הזולת ,וידגלו בשוויון
זכויות ללא הפליית דת ,מוצא ,מין או מגבלה רפואית.
כל חברי הועדה ,ספורטאים ,ספקי שרותים והנהלת הועדה ,ישמרו על נועם הליכות וכבוד
הדדי בין כולם.
כל חברי הועדה ,ספורטאים ,ספקי שרותים והנהלת הועדה ,יקדמו רוח ספורטיבית וידגלו
בשוויון הזדמנויות והגינות ספורטיבית בין כולם.
כל חברי הועדה ,ספורטאים ,ספקי שרותים והנהלת הועדה ,ישמרו על שיח מתורבת ,ללא
ניבולי פה ,הוצאות דיבה ולשון הרע.
כל חברי הועדה ,ספורטאים ,ספקי שרותים והנהלת הועדה ,יהיו ערוכים ומוכנים לדווח
להנהלת הועדה ולנשיא הועדה על הפרת כללי הועדה והקוד האתי במידה ונצפים כאלו.
לנשיא הועדה הזכות המלאה לשלול השתתפות ,לשלול חברות ,לבטל שיתוף פעולה או
התקשרות עסקית ואף להרחיק ממתחם האירוע כל גורם המועד לפורענות וכל גורם אשר
הפר את כללי הועדה ו/או את הקוד האתי של הועדה.

 .6רישום וחברות ב .IPC
על כל ספורטאי וכל מתחרה (ללא יוצא מן הכלל) המעוניינים להתחרות או לקחת חלק באירועים
שבחסות  IPCו/או להיכלל בנבחרת  ,IPCלהיות חברי איגוד פעילים ,כאשר דמי חבר ישולמו מבעוד
מועד לאירוע ו/או עונת התחרויות .להלן שלושת סוגי חברות באיגוד.
א.

כרטיס חבר שנתי – בעלות  053ש"ח לשנה .הכרטיס יכלול :
 .6חברות פעילה שנתית בועדת .IPC
 .2זכאות להשתתפות בתחרויות ואירועים בחסות .IPC
 .0מארז שי מתנות של IPC
 .4זכאות להנחות והטבות ברשתות וחנויות הנבחרות
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כרטיס חבר דו-שנתי – בעלות  533ש"ח לשנתיים .הכרטיס יכלול :
 .6חברות פעילה דו-שנתית בועדת .IPC
 .2זכאות להשתתפות בתחרויות ואירועים בחסות .IPC
 .0מארז שי מתנות של IPC
 .4זכאות להנחות והטבות ברשתות וחנויות הנבחרות

ג.

כרטיס חבר  VIPשנתי – בעלות  533ש"ח לשנה .הכרטיס יכלול :
 .6חברות פעילה שנתית בועדת .IPC
 .2זכאות להשתתפות בתחרויות ואירועים בחסות .IPC
 .0זכאות להתמודד על מימון כספי מלא במשלחות לחו"ל.
 .4זכאות לארגון נסיעות לוגיסטי מעת צוות .IPC
 .5זכאות בייעוץ תחרותי מעת סטס סטרוזברג לאירועי חו"ל.
 .1מדי  IPCרשמיים למשלחות חו"ל.
 .7מארז שי מתנות של IPC
 .8מקום ישיבה  VIPבמחיר מוזל
 .9זכאות להנחות והטבות ברשתות וחנויות הנבחרות
 .63גישה לקבוצות המדיה החברתית של IPC-VIP

 .7תנאי רישום וביטול חברות .IPC
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גביית תשלום דמי חבר תייעשה במזומן ,בכ"א או העברה בנקאית.
בקשות לביטול וזיכוי כספי יתקבלו תוך  64ימים מיום חתימת הסכם זה ,וזאת בתנאי
שהמנוי לא מימש אף אחד מסעיפי הטבות להם הוא זכאי.
לא יתאפשר זיכוי כספי במידה ומומש אחד מהסעיפי ההטבות של המנוי הרלוונטי.
מועמדות לחברות  VIPתישקל ע"י הנהלת  IPCונשיא הועדה סטס סטרוזברג.
במידה וחבר ועדה הפר את תנאי וכללי הועדה ו/או את הקוד האתי של הועדה ,רשאית
הנהלת  IPCלבטל את חברותו לאלתר ללא זיכוי כספי.
כרטיס חבר הינו אישי ואינו ניתן להעברה.
שדרוג כרטיס חבר ייעשה בתאום מול הנהלת הועדה ובהתאם להסכמתה.
לא יתאפשר שינמוך של כרטיס חבר.
חידוש חברות בועדת  IPCנתון ושיקול דעת ההנהלה ובהתאם והסכמתה.

